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רוצה להישאר מעודכן?
הצטרף לרשימת התפוצה של האתר! 

הסימנייה מוקדשת
 לע"נ אלעד צפריר בן נתנאל נחום 
כ"ט באדר א' תשפ"ב - ת.נ.צ.ב.ה.
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